Obávané cI Nino ...
Dokoncení ze strany I
LN: Jsou signály, že by mohlo dojít k oslabení Golfského proudu?
Golfský proud je nejvýraznejší
ze severoatJanticl9ích proudu a zatím se neobjevují jednoznacné
náznaky, že by hrozila nejaká zmena
v nejbližší dobe. Musíme ale zároven ríci, že kdyby došlo k celkové
zmene klimatu - napríklad kdyby
z velké cásti roztály pO,lární ledy došlo by k tak totální prestavbe atmosférickooceánské
cirkulace, že
bychom o necem podobném mohli
reálne uvažovat. Celkove by se výrazne slÚžil teplotlÚ rozdíl mezi vysokýmí a lÚzkýmí ~mepisnýmí širkamí, který je "základním motorem" celé cirkulace átmosféry.
LN: Britské noviny nekdy spekulují o tom, že k oslabení Golfského
proudu muže dojít. Dokazují to
na nekolika posledních zimách,
kdy mrzlo na Normanských
ostrovech, kde je jinak subtropické
klima.
V žádném prípade nechci rikat,
že je všechno v porádku, ale radeji
bych navrhoval strízlivejší prístup
k hodnocení zmen klimatu. Atmosféra se melÚ, ale v hodnocelÚ musíme být opatrlÚ. V merítku extrémne
dlouhých cyklu zmen podnebí jsme
dnes patrne na sestupné vetvi pomalého ochlazovárú k nejaké budoucí
dobe ledové. V.každém prípade se
atmosféra melÚ i v kratších - strednedobých cyklech, máme je zachyceny v kronikách. Jsou to zmeny
.historické; v 10. až 12. století se Vi-

není schopné celý systém globálne
ovlivnít?
Takto neIilužeme otázku položit.
stranu jsme meli v Cechách ruzná
období, kdy byly reky pul roku za- Všechny deje, statisíce i miliony
mrzlé. K jemnejším zmenám do- ruzných procesu, jsou spjaty. Jeden
chází i behem desetiletí. Známe na- zaprícinuje
druhý, dej následný
. pr. Ladovy obrázky ceské zimy. Na zpravidla ovlivnuje ten predcházející. A pokud by zpetná vazba mela
konci mínulého století, kdy Lada
prožíval detství, byly alpské ledovmít pozitivlÚ charakter, kdy ~
ce rozsáhlejší a lÚže než dnes.
,dek svoii prícinu urychluie, mohlo
by dojít k roztocelÚ jakési spirály.
LN: Na to, aby vznikla doba ledoPochopitelne pak bv i malý impuls
vá. stací podle nektertch
teorII
dve studená léta. Pres leto nerozmohl, za velrrú specifické, lec možné konfigurace okolností, zpusobit
tale led na severu. v zime pnpad,ne další sníh. Zeme odrazí více
prechod celého systému z jednoho
rovnovážného stavu do rovnovaž~lunecního zárení. pribude snehu
ného stavu jiného.
a ledu, který nerozta.ie ..•.
Ucinnost nekterých zpetných vaTo nelÚ takjednoznacné. Existuzeb se dá dobre spocítat na modeje jistá periodicnost dob ledových
lech. Známe vazby, o lÚchž mužea mezi ledových. Ovšem konkrétlÚ
me ríci, že kdyby pusobily izolovafyzikální systém muže tuto perione (reálne tomu tak nelÚ), tak by
dicnost ovlivlÚt a lze si jiste predstanapr. slÚželÚ slunecního
zárelÚ
vit mecharúsmus, kdy ten prechod
by mohl být velrrú ostrý. V prípade
o pouhých nekolik desetin procenta
dvouletého studeného období však
vedlo k tomu, že by se polárrú ledy
rozšírily až na rovrúk. Zeme by tedy
jde o variabilitu pocasí. O zmene
prešla do rovnovážného stavu celklimatu mužeme hovorit až teprve
v období minimálne desítek let.
kového zalednelÚ. A zase opacná
zmena, zvýšení cinnosti Slunce
LN: Jak se na ovlivnování pocasí
o nekolik desetin procenta, by vedlo .
podíli clovek?
Když bychom spocítali-;-kolik
k úplnému odstranelÚ zalednelÚ.
V zásade nelze vyloucit, že by
energie získává Zeme od Slunce,
mohla nastat málo pravdepodobná,
vyšlo by nám asi 10 na sedmnáctou
wattu. Veškerá energie, kterou má lec reálne mOžl!á konfigurace, kdy
k dispozici lidstvo (soucet výkonu
za urcitých podmínek by se malá
zmena vyvolaná clovekem mohla
elektráren, motoru apod.) je zhruba
o ctyri rády menší. Mužeme ríci, že stát impulsem pro rozbehnutí nekolika takovýchto pozitivlÚch zpet.clovek disponuie asi tak setinou
procenta toho. co celý systém Zeme iiých vazeb, které by Zemí mohly
získává od Slunce.
vyvést do úplne jiného rovnovážného stavu.
Stanislav Drahný
LN: To znamená, že lidské konání
kingové plavili daleko za polárrúm
kruhem na volném mori. Na druhou
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